يف خندق العمل

الصورة :إهداء من وزارة االقتصاد الرقمي والتحول يف توغو

الســكان البالغيــن — عــن طريــق االســتفادة مــن تكنولوجيــات
الهواتــف احملمولــة ،ومصــادر البيانــات غيــر التقليديــة ،وتَعَلُّــم
اآللة  .
وقــد ظهــر برنامــج “نوڤيســي” بدافــع مــن احلاجــة املاســة
إىل عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب حيــث وُضِعَــت إجــراءات
لفــرض قيــود تهــدف إىل مكافحــة الفيــروس ومنعــه مــن
االنتشــار .فــا يــزال  %50مــن ســكان توغــو يعيشــون يف فقــر
مدقــع ،بينمــا يعمــل حــوايل  %80يف القطــاع غيــر الرســمي
ويكســبون عيشــهم مــن وظائــف يوميــة ال يمكنهــم أداء مهامهــا
مــن منازلهــم .وكان يتحتــم دعــم أولئــك األفــراد وعائالتهــم
ملنــع ارتفــاع معــدل الفقــر علــى املســتوى الوطنــي.

جملــة التمويــل والتنميــة :مــا الــذي يجعــل
برنامــج “نوڤيســي” فريــدا مــن نوعــه؟
ســينا لوســون :أوال ،ســرعة نشــره .فقــد انطلــق البرنامــج يف

التنمية املدفوعة
بالتكنولوجيا

ســينا لوســون مــن توغــو تــرى أن التحــول الرقمــي أداة
رئيســية للنمــو والتنميــة يف بالدهــا   
ذلــك البلــد يف الغــرب اإلفريقــي ،توغــو ،اســتطاع
أن يجــذب اهتمــام العــامل مــن خــال مبادرتــه االبتكاريــة
للمدفوعــات الرقميــة “نوڤيســي” (وتعنــي “التضامــن”
بلغــة اإليــوي) ،التــي وفــرت املســاعدة املاليــة لســكانها أثنــاء
اجلائحة  .
وكانــت ســينا لوســون ،وزيــر االقتصــاد والتحــول الرقمــي
يف توغــو ،يف طليعــة املســتفيدين مــن التكنولوجيــا يف تطبيــق
سياســة املاليــة العامــة واملســاعدة علــى الوصــول إىل األهــداف
التنمويــة للبــاد .ويف هــذه املقابلــة مــع آدم بيســودي مــن
جملــة التمويــل والتنميــة ،تصــف لوســون كيــف تلــج توغــو دربــا
مل يكــن مطروقــا مــن قبــل يف جمــال التحــول الرقمــي.

جملــة التمويــل والتنميــة :هــل لــك أن حتدثينــا
ـات نوڤيســي” يف توغــو
عــن برنامــج املدفوعـ “
وأن تصفــي لنــا آثــاره خــال عاميــن مــن تفشــي
اجلائحة؟
ســينا لوســون :بينمــا واجــه كثيــر مــن البلــدان صعوبــة يف
حتديــد مالييــن املعوزيــن وتســجيلهم وحتويــل املدفوعــات
لهــم بســبب إجــراءات التباعــد االجتماعــي ،تمكنــت توغــو مــن
توزيــع  34مليــون دوالر علــى أكثــر مــن  920ألــف نســمة مــن
ســكانها املعرضيــن للمخاطــر — وهــو مــا يصــل إىل ربــع
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 8إبريــل  ،2020أي عقــب مــا ال يزيــد علــى ثمانيــة أيــام مــن
إعــان رئيــس البــاد حالــة الطــوارئ الصحيــة .وكانــت منصــة
“نوڤيســي” قــد طُ ـوِّرت حمليــا بشــكل كامــل ،وكان النظــام
جاهــزا وبــدأ يعمــل خــال مــا ال يزيــد علــى عشــرة أيــام .إنــه
برنامــج حتويــل نقــدي بالوســائل الرقميــة  %100ال يحتــاج
إىل التعامــل املباشــر بــدءا مــن التســجيل ،مــرورا بتقييــم أهليــة
االســتفادة منــه وحتــى حتويــل املدفوعــات النقدية .واالســتفادة
مــن الوســائل الرقميــة علــى امتــداد هــذه العمليــة أتاحــت نشــر
املســاعدة االجتماعيــة بســرعة أثنــاء األزمــة.
وثانيــا ،كانــت املدفوعــات النقديــة شــبه فوريــة .واســتلم
النــاس التحويــات النقديــة مــن خــال احلســابات يف هواتفهــم
احملمولــة خــال أقــل مــن دقيقتيــن متــى وُجِــد أنهــم مســتوفون
للشــروط .ويف غضــون أســبوع واحــد بعــد إطــاق البرنامــج،
تمكــن “نوڤيســي” مــن صــرف مســاعدات اجتماعيــة لنحــو
 450ألــف شــخص .وكان حتقيــق ذلــك ســيكون صعبــا
باســتخدام الطــرق التقليديــة.
وثالثــا ،يعمــل هــذا البرنامــج بــدون شــبكة إنترنــت .فمنصــة
التحويــل النقــدي ال تقتضــي الربــط بشــبكة اإلنترنــت لكــي
يســتطيع مســتخدموها االشــتراك واســتالم مدفوعاتهــم .وهــي
تســتخدم الوســائل احملمولــة منخفضــة التكنولوجيــا مثــل
بيانــات اخلدمــات التكميليــة غيــر املهيكلــة .وبالتــايل ،فأنــاس
يعيشــون يف منطقــة غيــر مُغطــاة بشــبكة اإلنترنــت ولديهــم
هواتــف ذات إمكانــات أساســية مــن اجليــل الثــاين يمكنهــم
التســجيل ببســاطة عــن طريــق طلــب الرقــم الرمــزي اخملتصــر
لبيانــات اخلدمــات التكميليــة غيــر املهيكلــة وهــو * #855مــن
هواتفهــم احملمولــة للوصــول إىل قائمــة خاصــة.
ورابعــا ،يســتفيد هــذا البرنامــج مــن الــذكاء االصطناعــي،
والتصويــر باألقمــار الصناعيــة ،والبيانــات الوصفيــة للهواتــف
اخللوية ،وتَعَلُّم اآللة يف حتســين عملية اســتهداف املســتفيدين.
وربمــا كانــت هــذه نقطــة حتــول يف توصيــل مســاعدات برامــج
احلمايــة االجتماعيــة يف البلــدان التــي لديهــا ســجالت
اجتماعيــة حمــدودة .وقــد قــادت احلكومــة يف توغــو منهــج
اســتهداف الــذكاء االصطناعــي ،بدعــم فنــي مــن الباحثيــن يف
مؤسســة “ ”Innovations for Poverty Actionو“Center for
 ،”Effective Global Actionومنحــة قيمتهــا  10مالييــن دوالر
مــن  GiveDirectlyلدعــم  140ألــف نســمة.

يف خندق العمل

سؤال وجواب

وأخيــرا ،يراعــي هــذا البرنامــج كذلــك النــوع االجتماعــي،
فتحصــل النســاء علــى حتويــات نقديــة أعلــى بنســبة  %15ممــا
يحصــل عليــه الرجــال ،ألنهــن راعيــات أساســيات ألســرهن.

عاليــة الســرعة عبــر األجهــزة الثابتــة واحملمولــة علــى مســتوى
البــاد .وبالتــايل ،يســتطيع عــدد أكبــر مــن ســكان بلدنــا اآلن أن
يجنــي منافــع االقتصــاد الرقمــي ،بمــا فيهــا التواصــل بشــكل
أفضــل ،وحتســن إمكانيــة احلصــول علــى املعلومــات عبــر شــبكة
اإلنترنــت ،والفــرص اجلديــدة املتاحــة لقطــاع األعمــال ،ومنهــا
التجارة اإللكترونية  .

أصحــاب املهــارات والقــدرات الالزمــة لقيــادة التحــول الرقمــي
يف توغــو ،وبضمــان إمكانيــة التشــغيل البينــي للنظــم احلكوميــة
وتعزيــز قيمة البيانات.
ومــع تفشــي اجلائحــة ،مل يعُــد يُنظــر إىل التكنولوجيــات
الرقميــة علــى أنهــا تــرف اختيــاري وإنمــا كعنصــر ضــروري
يُمكِّــن النــاس واملؤسســات والــدول مــن احلفــاظ علــى أهميتهــا
وقدراتها التنافسية وكفاءتها     .
واليــوم ،يتحــرك العــامل نحــو حقبــة تدفعهــا التكنولوجيــا.
ويجــري حاليــا اســتخدام الوســائل الرقميــة يف جمــع املصــادر
املتنوعــة للبيانــات غيــر التقليديــة واســتخدامها لتوفيــر رؤى
متعمقة  .
وأصبــح هــذا األمــر حقيقــة واقعــة يف القطــاع اخلــاص،
حيــث تُســتخدم البيانــات يف توليــد رؤى متعمقــة لالســتهالك
ودفــع النمــو بتقديــم خبــرات وخدمــات تُصمــم خصيصــا لتلبيــة
احتياجــات العميــل.
ولكــي تســير احلكومــات علــى نفــس النهــج وتبلــغ نفــس
املســتوى مــن التقــدم يف اســتخدام البيانــات لتكويــن رؤى
متعمقــة ووضــع سياســاتها علــى أســاس مســتنير ،ينبغــي
للبلــدان أن تؤســس بنيــة حتتيــة رقميــة عامــة علــى املســتوى
الوطنــي تتســم بشــمول جميــع فئــات اجملتمــع ،والشــفافية،
وتأمينهــا مــن الهجمــات اإللكترونيــة ،واالتســاق مــع األطــر
التنظيميــة مــن حيــث خصوصيــة البيانــات.

وخدميــا ملنطقــة غــرب إفريقيــا .وبالتــايل ،عملــت البــاد علــى
تنفيــذ عمليــة حتويــل عميــق القتصادهــا وجعلــت التكنولوجيــا
الرقمية يف صميم استراتيجيتها التنموية.
ويف واقــع األمــر ،ثالثــة أربــاع مشــروعاتنا علــى خارطــة
طريــق التنميــة يف توغــو لعــام  2025حتتــوي علــى عنصــر
رقمــي .وأُدمِجَــت هــذه املشــروعات يف اســتراتيجية وطنيــة —
توغــو الرقميــة  — 2025وتهــدف إىل:
تزويــد جميــع املواطنيــن واملقيميــن فــوق ســن اخلامســة
ببطاقــة هويــة حتتــوي علــى البيانــات البيومتريــة وتيســير
احلصــول علــى خدمــات اإلنترنــت واألجهــزة احملمولــة بطريقــة
تتســم بفعاليــة التكلفــة.
رقمنــة اخلدمــات العامــة واالجتماعيــة ،وكذلــك أداء كل
املدفوعــات مــن احلكومــة إىل املواطنيــن ومــن املواطنيــن إىل
احلكومــة ،جلعــل املواطنيــن أقــرب إىل اإلدارة العامــة.
تعجيــل وتيــرة حتويــل االقتصــاد وجعــل توغــو مركــزا
رقميــا يتمتــع بمنظومــة بيئيــة لالبتــكار ويزخــر باملشــروعات
املبتدئة.

جملــة التمويــل والتنميــة :يبــدو أن توغــو تتقــدم
حتــى علــى االقتصــادات املتقدمــة يف جمــال
التحويــل الرقمــي للخدمــات احلكوميــة .فكيــف
جملــة التمويــل والتنميــة :مــا هــي املبــادرة
تســتطيع أن حتقــق هــذا التقــدم؟
ســينا لوســون :القفــز هــو الطريقــة الوحيــدة لتقديــم حلــول الكبيــرة التاليــة للتحــول الرقمــي يف توغــو؟
إفريقيــة للمشــكالت اإلفريقيــة .ففــي توغــو ،علــى ســبيل املثــال ،وكيــف تــودون رؤيــة بلدكــم خــال  20-10ســنة؟
أنشــأنا هيئــة توغــو للتحــول الرقمــي ،وهــي هيئــة تُعنــى بتعييــن ســينا لوســون :تهدف توغو إىل أن تصبح مركزا لوجســتيا

جملــة التمويــل والتنميــة :ال يــزال احلصــول علــى
خدمــات اإلنترنــت واألجهــزة احملمولــة يشــكل
حتديــا يف كثيــر مــن بلــدان املنطقــة .فمــاذا
تفعــل توغــو لضمــان توفيــر بنيــة حتتيــة واســعة
االنتشــار وشــاملة جلميــع فئــات اجملتمــع؟
ســينا لوســون :ال تقــف إفريقيــا موقــف املتفــرج علــى

التحــول الرقمــي العاملــي .فالقــارة تشــهد حاليــا طفــرة يف
التنميــة الرقميــة ،وال ســيما مــا يتعلــق بمعــدالت تغلغــل
الهواتــف احملمولــة ،واحلصــول علــى خدمــة اإلنترنــت ،وقبــول
املدفوعــات عبــر الهواتــف احملمولــة .ويحصــل مواطنــو توغــو
علــى خدمــة اإلنترنــت عاليــة الســرعة بصــورة متزايــدة ،وذلــك
بفضــل توســع شــبكات اجليــل الثالــث واجليــل الرابــع علــى
مســتوى البــاد .وقــد بلــغ معــدل تغلغــل خدمــة اإلنترنــت عبــر
الهواتــف احملمولــة يف توغــو  %63يف عــام  ،2020مقابــل مــا
ال يزيــد علــى  %13منــذ خمــس أو ســت ســنوات.
وانخفضــت أســعار التوصيــل بهــذه اخلدمــات كذلــك علــى
مــدار نفــس الفتــرة بينمــا نحــن نواصــل توفيــر خدمــة اإلنترنــت

جملــة التمويــل والتنميــة :مــا أهمية دور التحول
الرقمــي يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة
لألمم املتحدة؟
ســينا لوســون :ال يمكــن حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة

بــدون التحول الرقمي.
وحســب البنــك الــدويل ،هنــاك نحــو  690مليــون نســمة
يعيشــون علــى أقــل مــن  1,90دوالر يوميــا ،وتضــم منطقــة
إفريقيــا جنــوب الصحــراء أكثــر مــن  %50مــن أشــد ســكان العــامل
تعرضــا للمخاطر  .
ونواجــه تهديــدا مــن جائحــة كوفيــد ،19-وتغيــر املنــاخ
— وكذلــك العــدد املتزايــد مــن الصراعــات والكــوارث الطبيعيــة
— كمــا أنهــا عكســت مســار التقــدم نحــو تخفيــف حــدة الفقــر يف
أنحاء العامل.
ومــن خــال جتربــة توغــو مــع “نوڤيســي” ،تكَ ـوَّن لــدي
اعتقاد راســخ بأن الوســائل التكنولوجية احملمولة ،والبيانات
الضخمــة ،وتعلُّــم اآللــة ،وتعزيــز البنــى التحتيــة الرقميــة العامــة
ســتمكن مــن نشــر املســاعدة الرقميــة يف الوقــت املناســب
وبطريقــة فعالــة .ومســؤوليتنا نحــن كصنــاع سياســات هــي
اعتمــاد طــرق قويــة يف معاجلــة القضايــا العامليــة.
أجريــت تعديــات حتريريــة علــى نــص هــذه املقابلــة ملراعــاة
الطــول املناســب والوضــوح.
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